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Reorganizarea învățământului pe baze moderne după 1860 a condus la inaugu-
rarea universităților, centre ale învățământului superior. În anul 1860 a fost fon-
dată Universitatea din Iași, iar după patru ani cea de la București. La acestea s-au 
adăugat Universitățile de Medicină, cea de la București fi ind deschisă la 1857, iar 
cea de la Iași în 1879. Universitățile au fost create după model francez, dar au în-
corporat și infl uențe germane.1 Odată cu inaugurarea acestora, înaintarea științei în 
Regatul României a fost pusă pe baze solide. Ambele Universități au avut Facultăți 
de Științe, deși inițial acestea nu au fost autonome, ci au împărțit același cadru cu 
studiile de fi lozofi e. Evoluția universităților românești în secolul XIX nu a fost una 
liniară și lipsite de obstacole. În primele decenii după fondare, învățământul univer-
sitar a fost infl uențat în dezvoltarea sa de lipsa fondurilor, uneori a cadrelor didac-
tice specializate, a laboratoarelor, manualelor sau bibliotecilor sau chiar a lipsei de 
studenți. Cu toate acestea, ele s-au dezvoltat treptat, de-a lungul deceniilor, pentru 
a ajunge la un nivel satisăcător de calitate a învățământului la sfârșitul secolului al 
XIX-lea și începutul secolului XX. De altfel, în acea perioadă numărul studenților a 
crescut și tot atunci s-au acordat primele titluri de doctor în științe din țară.

Crearea catedrelor științifi ce în cadrul Universitățile a fost unul din principalele 
mijloace prin care științele au fost instituționalizate, iar multiplicarea treptată a 
acestora a exemplifi cat specializarea tot mai pronunțată care a avut loc în domeniul 
științifi c în România până la începutul secolului XX. La Iași cursurile științifi ce au 
fost integrate inițial în cadrul „Facultății de Filozofi e”, alături de studiile de „litere” 

1 Gheorghe Iacob, „Universitatea din Iași. Repere”, în Gh. Iacob (coord.), Universitatea din Iași (1860-
2010). Facultăți-profesori-școli științifi ce, Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2011, p. 9.
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și „teologie”, după modelul practicat la acea dată în Germania. Printre catedre se 
numărau cea de algebră superioară, calcul diferențial și integral, de geometrie ana-
litică și trigonometrie, fi zică și chimie. Totuși, nu toate acestea au funcționat, de la 
început, din cauza lipsei de personal didactic specializat. Grupul primilor profesori 
de științe de la Universitate a fost completat în 1863 când, alături de mai vechii pro-
fesori de la Academia Mihăileană Ioan Pop și Ștefan Micle, au fost cooptați Grigore 
Cobălcescu și matematicianul și astronomul Nicolai Culianu (1832-1915).2 În 1864, 
„științele” au fost despărțite de „fi lozofi e”, prin urmare facultatea a fost împărțită 
în două: Facultatea de Filosofi e și Litere și Facultatea de științe fi zice, matematice și 
naturale. O altă reorganizare a avut loc în 1876 atunci când facultatea de științe a 
fost împărțită în trei secțiuni distincte: secțiunea științelor matematice, în care era 
inclusă mecanica rațională și astronomia, secțiunea științelor fi zice, în cadrul căreia 
intra și chimia și secțiunea științelor naturale.3

Urmând acestă logică, catedrele la rândul lor s-au diversifi cat. În ceea ce privește 
științele naturale, în 1866, catedra s-a scindat în „Catedra de geologie și mineralo-
gie”, condusă de Grigore Cobălcescu și una de „botanică și zoologie”. În perioada cât 
a funcționat ca profesor de geologie-mineralogie, între 1863-1892, geologul ieșean 
a predat disciplinele: geologie fi zică, stratigrafi e, cristalografi e, mineralogie, petro-
grafi e. După moartea acestuia, în 1892, catedra s-a scindat în una de „mineralogie și 
petrografi e” al cărui profesor a fost Vasile Buțureanu (1858-1941) și una de „paleon-
tologie și stratigrafi e” post rămas vacant până în 1900 când a fost numit profesor Ion 
Simionescu. Trebuie remarcat că în anul 1909, Gheorghe Macovei a susținut prima 
lucrare de doctorat din țară în domeniul geologiei, având ca temă „Geologia basenu-
lui terțiar de la Bahna”, sub conducerea profesorului Ion Simionescu. La catedra de 
„botanică și zoologie” a fost numit în 1866, pe baza unui concurs, Dimitrie Brândză. 
Acesta era licențiat al Universității Sorbona din Paris și avea 20 de ani la acea dată. El 
a predat timp de un an, după care și-a început doctoratul la Paris. A revenit în 1870 
și a predat până în 1874, când a plecat la Universitatea din București. La Iași a fost 
înlocuit de medicul și botanistul Anastasie Fătul. În 1880, disciplina botanică a deve-
nit catedră, la conducerea căreia în 1882 a fost numit Leon Cosmovici (1857-1921).4

Cursurile de chimie și fi zică au fost ținute de Ștefan Micle până în 1878, atunci 
când el a rămas doar profesor de fi zică, iar la chimie a fost numit Petru Poni. Poni 
a profesat până în anul 1911, când s-a pensionat. În 1882 el a înfi ințat primul labo-
rator de chimie de la Universitatea din Iași. Și catedra de fi zică a trecut prin reorga-
nizări la sfârșitul secolului XIX, datorate specializării acestui domeniu de cercetare. 
În anul 1897 aceasta s-a scindat în două. Catedra de „fi zică moleculară, acustică 
și optică” a fost condusă de Ion Stravolca (1847-1910), care era titularul catedrei 
de fi zică din anul 1879, atunci când îl înlocuise pe Micle. Cea de-a doua era cate-

2 Laurențiu Șoitu (coord.), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 1860-1990. Cadre didactice și 
cercetători, Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2011, p. 233.

3 Sorin Talașman, Sebastian Popescu, „Fizica”, în Gheorghe Iacob (coord.), op. cit., pp. 218-219.
4 Viorel Erhan, „Geologia”, în Gheorghe Iacob (coord.), op. cit., pp. 270-271.
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dra de „gravitație, căldură și electricitate” în fruntea căreia a fost numit Dragomir 
Hurmuzescu. În această perioadă, numărul studenților Facultății de științe a fost 
redus. În perioada 1860-1895, numărul total al studenților înscriși în anul I a fost de 
471, din totalul de 2.382 pe Universitate. Ponderea acestora s-a mărit odată cu tre-
cerea timpului: dacă în anul universitar 1860-1861 facultatea de științe a avut doar 
2 studenți, în anul 1900-1901 numărul lor a crescut la 127.5

În cadrul Universității din București, „Facultatea de Științe” a trecut prin ace-
lași proces de diversifi care și specializare a catedrelor. În anul 1866 facultatea a 
fost împărțită în două secții: una de științe fi zico-matematice cu disciplinele al-
gebră superioară, calcul diferențial și integral, geometria descriptivă cu aplicații, 
geometria analitică, mecanica rațională și aplicată, geodezie și astronomie, fi zică, 
chimie minerală și organică și una de științe fi zico-naturale cu disciplinele fi zică, 
chimie minerală și organică, mineralogie și geologie, botanică și zoologie. În 1889 
au fost formate trei secții: de matematică, de științe naturale și de fi zico-chimie. La 
matematică se predau algebra superioară, geometria analitică, calculul diferențial, 
calculul integral, teoria funcțiilor, mecanica teoretică și astronomia. Din secția de 
științe naturale ăceau parte catedrele de mineralogie, geologie, fi ziologie, botanică 
și zoologie iar secția de științe fi zico-chimice era formată din fi zică I – căldură și 
electricitate, fi zică II – optica și acustica, chimie organică și anorganică. Prin legea 
din 1898 au fost păstrate cele trei secții.6

Facultatea de științe și-a început activitatea în 1864 cu profesorii Alexandru 
Orăscu la geometrie descriptivă, Dimitrie Petrescu la geometrie analitică și astro-
nomie, Emanuel Bacaloglu la catedra de fi zică, Carol Ferrera i la istorie naturală, 
înlocuit cu Constantin Esarcu, Ilie Angelescu la catedra de matematică superioară, 
algebră superioară, calcul diferențial și integral, Alexe Marin la catedra de chimie 
și Gregoriu Șteănescu la catedra de geologie și mineralogie. În 1866, Angelescu a 
fost înlocuit cu profesorul Ion Fălcoianu, care a predat mecanica rațională până în 
1868. Înspre sfârșitul secolului, matematicile și mecanica rațională au fost predate 
de personalități care și-au luat doctoratul la Sorbona, așa ca Spiru Haret, Constantin 
Gogu sau Nicolae Coculescu. La matematică au mai predat Gheorghe Țițeica sau 
Traian Lalescu. La catedra de botanică și zoologie, în locul lui C. Esarcu a venit 
Dimitrie Brândză în anul 1974. Catedra de morfologie animală a fost ocupată din 
1892 de Dimitrie Voinov. Catedra de geologie a fost împărțită în 1894 în una de geo-
logie, condusă în continuare de G. Șteănescu și una de „mineralogie și petrografi e” 
condusă de Ludovic Mrazek. La fi zică, lui Bacaloglu i-au urmat Dimitrie Negreanu, 
Constantin Miculescu și Dimitrie Bungețianu. La catedra de chimie au predat C. I. 
Istrati, chimia organică, și Gheorghe Longinescu chimia anorganică.7

5 Adrian Bîrzu, Alexandru Cecal, „Chimia”, în Gheorghe Iacob (coord.), op. cit., pp. 88-89; Sorin 
Talașman, Sebastian Popescu, op. cit., pp. 219-220; Adina Berciu Drăghicescu, Ovidiu Bozgan, O 
istorie a Universității din București 1864-2004, București: Editura Universității din 2004, p. 41.

6 Ibidem, p. 42.
7 Ibidem, pp. 76-80.
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Numărul de studenți a fost mic la început, în primul an doar 12, dar a crescut 
până la sfârșitul secolului. Cu toate acestea, s-a remarcat că facultățile de științe și 
fi lozofi e aveau cel mai mic număr de studenți din totalul pe universitate. O lipsă a 
învățământului universitar fost reprezentată de materialele didactice. Bibliotecile 
au fost completate cu greu iar manualele au apărut treptat de-a lungul celei de-a 
doua jumătăți a secolului XIX. O descriere a situației care exista în anii 1870, este 
adevărat, pentru învățământul secundar, a lăsat biologul Nicolae Leon: „ceea ce mai 
era încă necunoscut în vremea aceea – mai cu seamă la noi – era materialul și meto-
dele didactice. Datorită lor, astăzi putem să ne instruim într-un an mai repede și mai 
temeinic decât acum 50 de ani, în decursul celor 7 ani de liceu. Greutatea de a învăța 
carte, pe atunci, era mare de tot. Nu existau nici cărți școlare tipărite. Cea mai mare 
parte din timp o pierdeam cu copiatul caetelor. (…) Cursul de istorie naturală predat 
de Gr. Cobălcescu îl învățasem de asemenea după caete scrise de noi, cele mai bune 
manuale tipărite, în vremea aceea, erau ale d-lui Dimitrie Brânză, dar pe lângă că 
erau prea elementare față de cursul care’l ăcea Cobălcescu la “Institutul Academic” 
apoi era lipsit și de fi guri. Cosmografi a trebuia s’o învățăm tot după caete, ără să fi  
văzut vreun model de sistem planetar”.8 O frescă a condițiilor de cercetare științifi că 
din Universități în primele decenii după deschidere a fost ăcută de geologul Ion 
Athanasiu, atunci când a descris activitatea de cercetare a lui G. Cobălcescu: „(…) 
este știut însă că ără mijloace sufi ciente pentru studii pe teren, ără un laborator 
bine înzestrat, ără literatură și ără material de comparație, astfel de lucrări nu 
se pot face. Aceste mijloace îi lipseau cu totul lui Cobălcescu mai ales la început. 
Studiile științifi ce fi ind pe atunci puțin apreciate în țara noastră, guvernul nu ăcea 
mai nimic pentru a le înlesni”.9 Aceste disfuncționalități ale sistemului de învăță-
mânt au ăcut ca până la începutul secolului XX, oamenii de știință români să fi e 
nevoiți să își obțină doctoratul în străinătate. De altfel, cei mai buni absolvenți erau 
ajutați cu burse pentru a face acest lucru. Uneori, aceste studii s-au materializat în 
cercetări originale de anvergură, care au fost cunoscute și citate în literatura de 
specialitate din Occident. În acest fel, reprezentanți ai științei românești, chiar prin 
studiile realizate afară, au contribuit la creșterea prestigiului și integrarea științei 
din țară în circuitul european. Totodată, la întoarcerea în țară, mulți dintre ei au 
devenit profesori universitari și au încercat să facă cercetări originale în țară.

Printre cele mai importante teze s-au numărat cele luate la Sorbona de mate-
maticieni români. Așadar, Spiru Haret și-a luat doctoratul în 1878, iar rezultatele la 
care a ajuns au fost citate de mari personalități științifi ce ale vremii, așa ca matema-
ticianul și fi zicianul Henri Poincaré (1854-1912). Din funcția de profesor de mecani-
că la Universitatea din București, el a publicat un curs de mecanică rațională în anul 
1882. El a fost urmat de David Emanuel, doctor în 1879, Constantin Gogu în 1882 și 

8 Ibidem, pp. 18, 86-87; Nicolae Leon, Note și amintiri, București: Editura Cartea Românească, 1933, 
pp. 256-257.

9 Sava Athanasiu, Grigore Cobălcescu, O pagină din istoria sciințelor in România, Conferință ținută în 
ședința festivă a 100 a Societății de sciințe din București la 4 februarie 1902, Bucuresci, 1902, p. 39.
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Nicolae Coculescu în 1895. Cu excepția lui Emmanuel, ceilalți trei au avut subiecte 
de mecanică cerească sau astronomie. Nicolae Coculescu a fost totodată cel care a 
reușit să întemeieze un observator astronomic la București în anul 1908, după 12 
ani de eforturi susținute. Un alt rezultat remarcabil obținut de un cercetător român 
în străinătate a fost reprezentat de lucrarea de doctorat a fi zicianului Constantin 
Miculescu (1863-1937). Studiind termodinamica, el a determinat, în 1891, în urma 
unor experiențe de laborator repetate, o valoare precisă a echivalentului mecanic 
al caloriei (sau ce lucru mecanic poate produce o anumită cantitate de căldură). În 
domeniul fi zicii, un alt cercetător care a susținut un doctorat important în afara ță-
rii a fost Dragomir Hurmuzescu, care a obținut titlul de doctor în 1896, la Sorbona, 
iar la întoarcerea în țară a contribuit la dezvoltarea studiilor de electricitate la 
Universitatea din Iași. În științele naturale, biologie sau geologie, a existat aceeași 
situație, mulți cercetători romani luându-și doctoratul în afara țării. Așadar, oameni 
de știință precum Grigore Antipa, Emil Racoviță sau Nicolae Leon s-au speciali-
zat în străinătate, Germania sau Franța, realizând cercetări originale și relevante. 
Acestă situație a ăcut ca la sfârșitul secolului XIX, numărul specialiștilor produși 
de universitățile românești să nu fi e ridicat, dar efectivele de profesori universitari 
sau cercetători să fi e completat de cei care se specializau în Occident. Primele doc-
torate în științe, în România, au fost acordate în chimie, în anul 1905, și geologie, 
în anul 1909, la Iași și în fi zică la București, în anul 1912. Așadar, în toată perioada 
studiată de această teză, aportul savanților pregătiți în Occident a fost covârșitor în 
funcționarea vieții științifi ce din România.10

Matematicianul Ermil Pangrati (1864-1931) a analizat critic, la începutul seco-
lului XX, evoluția și rezultatele universităților românești. Analiza sa venea într-un 
moment în care fondurile destinate acestora se diminuaseră ușor, ca urmare a unor 
greutăți fi nanciare prin care trecea țara, dar și a punerii la îndoială a utilității lor. 
În cadrul schiței sale istorice, el demonstra că dezvoltarea universităților a fost 
încetinită de fondurile puține alocate de la buget în primele decenii de funcționa-
re, ceea ce a ăcut imposibilă investiția în laboratoare și instrumente de lucru. De 
exemplu, el arăta că bugetul din anul 1879 pentru ambele universități era de două 
ori mai mic decât cel acordat unei singure universități de rang secund din Occident. 
Această situație a ăcut ca o funcționare normală a acestor instituții să nu poată 
avea loc. O mărire treptată a bugetelor s-a produs începând cu anul 1879 iar una 
mai accentuată din 1888, pentru ca în primii ani ai secolului XX bugetele să fi e din 

10 George Șt. Andonie, Istoria matematicii în România, vol. I, București: Editura Științifi că, 1965, 
pp. 216-223, 220-235; Ștefan Bălan, Nicolae Șt. Mihăilescu, Istoria științei și tehnicii în România: 
date cronologice, București: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1985, p. 145; Ștefan 
C. Hepites, „Determinarea echivalentului mecanic al caloriei, de d-nul C. Miculescu”, Buletinul 
Societății de Sciințe Fizice (Fizica, Chimia și Mineralogia), an I, 1892, pp. 131-132; Marin Ivașcu, 
Nicolae Ionescu-Pallas, „ e Forerunners in Physics”, în Roumanian Review, vol. XXXV, nr. 6-7, 
1981, pp. 55-56; Viorel Erhan, „Geologia”, în Gheorghe Iacob (coord.), op. cit., p. 272; I. M. Ștefan, 
Edmund Nicolau, Scurtă istorie a creației științifi ce și tehnice românești, București: Editura Albatros, 
1981, p. 93.
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nou diminuate. Așadar, de o funcționare la parametrii normali a Universităților se 
putea discuta doar pentru ultimul deceniu al secolului XIX. Chiar și așa, nu fuse-
seră niciodată bani sufi cienți pentru dotarea tuturor laboratoarelor și institutelor 
de cercetarea afi liate universităților, așadar multe dintre acestea nu desășurau o 
activitate normală. O funcționare fi rească însemna o activitate pedagogică și de 
cercetare condusă de profesor cu studenții, cercetări originale ale profesorului sau 
asistenților, achiziționarea de materiale și instrumente pentru aceste lucrări, pro-
curarea de cărți și reviste de specialitate noi prin intermediul cărora cercetătorii 
să fi e ținuți la curent cu evoluțiile științei. Pangrati considera totodată, la unison 
cu Constantin Istrati și alți savanți care luaseră cuvântul la Congresul Asociațiunii 
Române pentru Înaintarea Științei din 1903 că câmpul studiilor științifi ce de la 
universități ar trebui mărit prin asocierea studiilor științifi ce practice, așa cum deja 
începea să se întâmple în Franța sau Germania. În același timp, ca o concluzie ge-
nerală, el arăta că, având în vedere condițiile în care universitățile și-au desășurat 
activitatea, rezultatele produse de acestea trebuiau considerate satisăcătoare, iar 
investițiile în dotarea lor trebuiau continuate.11

Instituirea laboratoarelor necesare procesului didactic și cercetării științifi ce s-a 
ăcut, așadar, cu greu. Deși, după cum am văzut, unele cabinete de fi zică sau chimie 
s-au organizat înainte de 1860, instrumentele cu care acestea erau dotate aveau să 
fi e foarte curând depășite de dezvoltările științei. Ca urmare, de-a lungul întregii 
perioade, profesorii de științe s-au plâns de lipsa laboratoarelor și dotarea insufi ci-
entă a acestora. Petru Poni sintetiza situația astfel în 1878: „nouă ne lipsește totul. 
Nu avem nici colecții, nici aparate, nici materialul cel mai elementar de experimen-
tare, nici cărți sau reviste în care să putem afl a cel puțin ceea ce alții, mai favorizați 
decât noi, mai lucrează în alte țări. Nu avem măcar localul în care să putem lucra”.12 
La București exista aceeași situație. Dar, treptat, începând cu ultimele două decenii 
ale secolului XIX au început să fi e dezvoltate unele laboratoare și institute de cer-
cetare, inițial prin eforturile unor profesori precum Emanoil Bacaloglu, Petru Poni, 
Grigore Cobălcescu sau Dragomir Hurmuzescu.

Așadar, la începutul secolului XX, conform „Anuarului școlar” pe anul 1902-
1903 institutele de cercetare și laboratoarele afi liate facultăților de știință și 
Universităților de medicină la acea dată erau următoarele. La Iași, la Facultatea de 
științe funcționa „Laboratorul de fi zică moleculară, acustică și optică”, sub conduce-
rea lui I. G. Stravolca asistent fi ind Petru Bogdan, „Laboratorul de gravitate, căldură 
și electricitate”, director Dragomir Hurmuzescu, „Laboratorul de chimie anorgani-
că” sub conducerea lui Petru Poni, „Laboratorul de chimie organică” sub direcția 
lui Anastasie Obregia, „Laboratorul de zoologie și fi ziologie comparată” condus de 
Leon Cosmovici, „Laboratorul de botanică” condus de Al. Popovici, „Laboratorul 

11 E. A. Pangrati, „Ce-au ăcut universitățile noastre?”, Conferință ținută la Ateneul din București în 
seara de 13 Decemvrie 1903, Convorbiri Literare, an XXXVIII, 1904, pp. 349-371, 435-454, 530-549, 
775-811.

12 Adrian Bîrzu, Alexandru Cecal, op. cit., p. 88; E. A. Pangrati, op. cit., pp. 368, 450-451. 
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de lucrări practice pentru cursurile de mineralogie, petrografi e și geologie” condus
V. C. Buțureanu și „Laboratorul de morfologie” condus de Paul Bujor. La Facultatea 
de medicină exista „Laboratorul de chimie medicală”, sub direcția lui Em. Riegler. La 
București, la Facultatea de Științe existau „Laboratorul de fi zică moleculară, acusti-
că și optică” condus de Constantin Miculescu, „Laboratorul de gravitate, căldură și 
electricitate” condus de Dimitrie Negreanu și „Laboratorul de chimie anorganică”, 
la care se adăuga Institutul de Chimie, cu trei secții, laboratorul de chimie organică 
fi ind condusă de Constantin Istrati. Celelalte două erau, unul, de chimie agricolă și 
industrială iar celălalt de chimie alimentară și judiciară. Urmau „Institutul de fi zio-
logie” condus de Alexandru Vitzu, „Laboratorul de morfologie” condus de Dimitrie 
Voinov, „Laboratorul de lucrări practice de mineralogie și petrografi e” condus de 
Ludovic Mrazek, „Laboratorul de geologie și paleontologie” condus de Gregoriu 
Șteănescu și „Laboratorul și colecțiile de zoologie” (Muzeul de Istorie Naturală), sub 
conducerea lui Grigore Antipa. Facultății de Medicină îi era asociat un „Laborator 
de chimie medicală” sub conducerea lui N. Antonescu și „Institutul de patologie și 
bacteriologie” condus de Victor Babeș. Majoritatea laboratoarelor erau constituite 
din conducător, un asistent și eventual un preparator sau custode, așadar persona-
lul stabil care lucra acolo era redus numeric. Rezultatele cercetărilor erau publicate 
în revistele specializate din țară sau străinătate.

La acestea se adăugau, ca instituții științifi ce de cercetare, „Institutul Geologic 
al României”, înfi ințat în anul 1906 și afl at sub conducerea lui Ludovick Mrazek și 
„Institutul Meteorologic Central”, înfi ințat în anul 1884 și condus de Ștefan Hepites. 
Ambele instituții au publicat buletine științifi ce proprii care conțineau date, ob-
servații și cercetări originale ale membrilor lor. În ceea ce privește biologia, prac-
ticanții acestei științei au ales să își prezinte cercetările, începând cu anul 1907, în 
cadrul unei „Reuniuni Biologice”. Aceasta a fost acceptată ca o fi lială a Societății 
de Biologie de la Paris, așadar comunicările prezentate acolo de personalități ca 
Victor Babeș, Nicolae Paulescu, Gheorghe Marinescu, Constantin Parhon sau Ioan 
Cantacuziono s-au bucurat de o deschidere internațională largă.13

Cu privire la activitatea tuturor acestor institute și laboratoare, chimistul 
Constantin Istrati observa în anul 1909 la o ședință a Societății de Științe că „încă nu 
s-au împlinit 25 de ani de când a început a se da, uneori încă cu țârâita, mijloacele 
de lucrare specialiștilor noștri și vedeți, d-lor, ce deosebire mare se constată totuși 
în prezent și că în străinătate se ține deja seama de cercetătorii noștri. Laboratoarele 
noastre încep a intra pe calea normală a activității lor și lucrările produse în țară 
sunt în genere bine văzute în străinătate.”14 Remarca lui Istrati venea și ca urmare a 
faptului că el considera că dezvoltarea științifi că națională luase un avânt demn de 

13 Anuarul Ofi cial pe anul școlar 1902-1903, București: Institutul de Arte Grafi ce „Carol Gŏbl”, 1902, 
pp. 39-48; I. M. Ștefan, Edmund Nicolau, op. cit., p. 118; I. Athanasiu, Reuniunea Biologică din 
București. Dare de seamă pe anii 1907-1912, București, 1913.

14 „Cuvântarea D-lui Dr. C. I. Istrati ținută la 27 aprilie a.c. Societății Române de Științe cu ocaziunea 
aniversării a 19-a dela înfi ințarea acesteea”, Buletinul Societății de Sciințe, an XVIII, 1909, p. 82.
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considerație mai ales după anul 1880. Criteriul pe care îl folosea era reprezentat de 
prezența sau citarea cercetărilor realizate de români în „Buletinul Academiei de ști-
ințe” din Paris, „Comtes Rendus”. Așadar, la începutul secolului XX, Istrati remarca 
că publicarea rezultatelor cercetătorilor români începuse cu adevărat în anul 1877, 
când un extras al tezei de doctorat al lui Spiru Haret apăruse acolo. Această situație 
a continuat până în anul 1888, interval în care au apărut, nu într-un mod constant 
însă, lucrări realizate de Victor Babeș, medicul Gheorghe Assaky sau chimistul Radu 
Porumbaru, alături de alții. Anul 1888 a fost considerat unul de cotitură de către 
Istrati: începând cu acel an au început să fi e publicate lucrări ăcute în laboratoarele 
din țară semnate de Constantin Istrati, Victor Babeș sau biologul Alexandru Vitzu. 
Totodată, cercetările realizate de români au început să apară constant, în fi ecare an. 
Constanti Istrati se considera așadar îndreptățit să considere că doar cu acea epocă 
începuse dezvoltarea științifi că propriu-zisă a României. Printre oamenii de știință 
români cu cele mai multe cercetări publicate, alături de cei amintiți, se numărau fi -
zicienii Dragomir Hurmuzescu și Dimitrie Negeanu, matematicianul și astronomul 
Nicolae Coculescu, biologul Emil Racoviță, geologul Ludovic Mrazek sau medicul 
Gheorghe Marinescu, alături de alții.15

Evoluția științei românești și a dotărilor universităților petrecută la sfârșitul se-
colului XIX și începutul secolului XX a fost refl ectată și de biologul Nicolae Leon. 
El pornea, în primul rând, de la o constatare și arăta că „evident că universitățile 
noastre au încă multe lipsuri. N’au nici biblioteci așa de bogate, nici laboratoare 
atât de vaste și confortabile, nici săli de operațiune sau seminarii atât de complecte 
și comode ca acelea de la universitățile vechi din Occident.”16 Deși această situație 
nemulțumea pe cercetătorii care se întorceau din străinătate el arăta că acest lucru 
se întâmpla din cauză că aceștia nu cunoscuseră condițiile din universități în pri-
mele lor decenii de funcționare. În realitate, avusese loc un progres considerabil. 
Leon continua, arătând că „acum 40 de ani, cursurile de istorie naturală se ăceau 
pe tablă cu tibisirul. Nu era un singur microscop în toată universitatea; și dacă ar 
fi  fost, nu era cine să știe a-l întrebuința. Facultatea de medicină din Iași, nu mai 
departe acum 25 de ani, era o parodie; higiena, bacteriologia și alte cursuri impor-
tante se ăceau ex-cathedra: parcă erau cursuri de literatură. (…) Astăzi lucrurile 
s-au schimbat. Nu numai că avem laboratorii, clinici și seminarii în care se poate 
lucra, dar avem și maeștrii. Avem un corp profesoral cu care ne putem ăli; bună 
parte din el se bucură de o reputație mondială. (…) Societățile savante străine nu-
mără printre membri lor mulți profesori universitari români; în revistele, cărțile 
didactice, precum și în monografi ile străine, numele românești revin destul de des; 
iar la congresele internaționale se fac de către Români comunicări științifi ce din 
cele mai interesante.”17

15 „Cuvântarea secretarului, D-l Dr. C. I. Istrati cu ocasiunea ședinței a 100-a Societății de Sciințe”, 
Buletinul Societății de Sciințe, an XI, 1902, pp. 36-46.

16 Nicolae Leon, Amintiri, vol. I, Iași: Editura Viața Românească, 1922, pp. 134-135.
17 Ibidem, pp. 136-137.
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La începutul secolului XX așadar, nivelul științei românești era considerat ca 
mulțumitor de către un reprezentant de marcă al ei. Acest nivel era scos în evidență 
și de constatarea lui Leon că progresul științei românești se petrecuse într-un in-
terval scurt de timp, de câteva decenii. Această imagine oarecum mulțumitoare a 
științei românești a fost parțial contestată de alți savanți. Geologul Ion Simionescu 
(1873-1944) a fost unul dintre ei. În cadrul unei conferințe rostită cu ocazia deschi-
derii anului școlar 1909-1910 de la Universitatea din Iași, el dorea să demonstreze 
că este o mare prăpastie între elita științifi că și marea majoritate a populației țării, 
și că progresul științei în țară ar putea fi  considerat un succes atunci când această 
distanță ar fi  mult micșorată. 

Un pasaj esențial care indica premiza savantului era acesta: „posedăm universi-
tăți, școli speciale numeroase și felurite; avem savanți ce se pun la întrecere cu cei 
din străinătate. Dându-i în lături, ridicându-se cortina frumos zugrăvită, ne apare 
însă armata deasă a celor analfabeți, unde nu a pătruns încă nici o rază dătătoare 
de putere din lumina culturii. Cu bâta în mână, ei încearcă să dărâme spitalele, 
să omoare medicii, sub a căror îngrijire au fost dați copii lor, scăpați astfel dela o 
moarte aproape sigură”. El considera că era adevărat că exista o mișcare științifi că 
în țară, dar încă nu se putea vorbi de o cultură științifi că, deci de un mediu și o 
tradiție științifi că. Acest lucru avea să se întâmple, în opinia lui, când universitățile 
vor funcționa întra-adevăr corespunzător. O altă condiție care trebuia îndeplinită 
pentru existența unei tradiții științifi ce era considerată pătrunderea acestei culturi 
„în mulțime”. Simionescu arăta că „în țara românească nu există persoane, în afara 
celor ofi ciale, care să se ocupe de știință din dragoste ori plăcere”. Geologul con-
sidera că instituția capabilă de a răspândi adânc spiritul științifi c în societate erau 
universitățile, care trebuiau, prin urmare sprijinite și respectate. El sublinia așadar 
că „datoria universităților de azi, e de a scruta tainele naturei și a omului, dar și de a 
căuta să răspândească cultura în jos”.18 Drumul parcurs până în anul 1910 era consi-
derat doar o parte a efortului mai general care trebuia ăcut în vederea introducerii 
spiritului științifi c modern în cadrul întregii societăți românești.

18 Nicolae Leon, op. cit., pp. 136-137.
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Aspecte particulare ale evoluției științei românești
la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX

Rezumat: Știința s-a dezvoltat în România în cea de-a doua jumătate a secolului XIX și începutul 
secolului XX. Prin „știință” înțelegem științele fi zice și naturale, așa ca fi zica, chimia, geologia sau biolo-
gia, deși acestea nu au avut întotdeauna forma și conținutul, pe care îl au astăzi. Odată cu inaugurarea 
Universităților de la Iași și București dezvoltarea științei în Regatul Român a fost pusă pe baze solide. 
Ambele Universități au avut Facultăți de Ştiințe, deși inițial acestea nu au fost autonome, ci au împărțit 
același cadru cu studiile de fi lozofi e. La Iași cursurile științifi ce au fost integrate inițial în cadrul Facultății 
de Filozofi e, alături de studiile de „litere” și „teologie”, după modelul practicat, la acea dată, în Germania. 
În cadrul Universității din București, Facultatea de Ştiințe a trecut prin același proces de diversifi care 
și specializare a catedrelor. La începutul secolului XX, institutele de cercetare și laboratoarele au fost 
afi liate facultăților de știință și Universităților de Medicină. La începutul secolului XX așadar, nivelul științei 
românești era considerat ca mulțumitor, fi ind o mare receptivitate a savanților români față de evoluția 
științelor universale.

Cuvinte cheie: Regatul României, Universitățile din Iași și București, facultăți de științe, laboratoare 
științifi ce, publicații științifi ce.

Particular aspects of the evolution of Romanian science
at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century

Abstract: Science developed in Romania in the second half of the 19th century and the beginning 
of the 20th century. By “science” we mean the physical and natural sciences, such as physics, chemis-
try, geology or biology, although they have not always had the form and content they have today. With 
the inauguration of the Universities of Iași and Bucharest, the development of science in the Romanian 
Kingdom was put on a solid footing. Both Universities had Faculties of Sciences, although initially they 
were not autonomous, but shared the same framework with the studies of philosophy. In Iași, the scientifi c 
courses were initially integrated within the Faculty of Philosophy, together with the studies of “letters” and 
“theology”, according to the model practiced at that time in Germany. Within the University of Bucharest, 
the Faculty of Sciences went through the same process of diversifi cation and specialization of depart-
ments. At the beginning of the twentieth century, research institutes and laboratories were affi liated with 
faculties of science and medical universities. At the beginning of the twentieth century, therefore, the 
level of Romanian science was considered satisfactory, being a great receptivity of Romanian scientists 
to the evolution of universal sciences.

Keywords: Kingdom of Romania, Universities of Iași and Bucharest, faculties of science, scientifi c 
laboratories, scientifi c publications.
 


